
UCHWAŁA NR XIX/169/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 

tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 
odpadów, a w szczególności:

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Gmina Branice w zamian za uiszczoną opłatę jako część usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości przejmuje wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w worki lub pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych, pojemniki do zbierania popiołu, oraz 
worki lub pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, uwzględniając przy tym zapisy 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice.

§ 3. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, opłatę będą odbierane odpady komunalne zmieszane oraz odpady, które można poddać segregacji.

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Gminę Branice z podmiotem odbierającym odpady.

3. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów będą corocznie podawane do wiadomości 
publicznej na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Branicach.

4. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż te określone w harmonogramie 
odbioru.

5. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów 
wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego, 
urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, z placyku 
gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne.

6. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w ww. miejscach w dniu 
odbioru do godz. 7.00.

§ 4. Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z następującą 
częstotliwością:

1) odpady komunalne nieselekcjonowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) plastik - nie rzadziej niż raz na miesiąc,,

3) odpady niebezpieczne, w tym sprzęt elektryczny - nie rzadziej niż raz na pół roku,

4) wielkogabarytowe odpady - nie rzadziej niż raz w roku,
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5) odpady biodegradowalne i zielone od maja do października - nie rzadziej niż raz na miesiąc- do końca 
obowiązywania umowy pozostającej w mocy na dzień podjęcia niniejszej uchwały oraz- nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie- od momentu obowiązywania kolejnej umowy,

6) popiół – od miesiąca października do kwietnia - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

7) papier  i szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 5. 1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych („PSZOK”) będzie świadczył 
usługi nieodpłatnie według ustalonego harmonogramu, określającego miejsce jego lokalizacji oraz terminy i 
godziny zbiórki odpadów, podawanego do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych Urzędu Gminy w Branicach.

2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości miesięcznej opłaty w punkcie będą odbierane 
następujące rodzaje odpadów w każdej ilości:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne,

4) odzież i tekstylia;

5) metale;

6) drewno,

7) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

8) odpady zielone,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) 12) przeterminowane leki i chemikalia,

13) zużyte opony.

3. Dodatkowo w PSZOK odbierane będą odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - 
w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe na rok.

4. W PSZOKU-u ustawia się oznakowane pojemniki (kontenery) na poszczególne rodzaje odpadów 
komunalnych.

5. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne 
przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

6. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w ust. 2 i 3 
odpadów.

7. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów:

1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez 
pracowników obsługi PSZOK-u;

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich 
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa;

3) zapewnia transport odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3:

1) pisemnie;

2) elektronicznie - mail: ug@branice.pl

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
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§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLIX/399/14 Rady Gminy Branice z dnia 3 listopada 2014 r.  w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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